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TANKOLJON MINDIG
OLCSÓBBAN!
A Kolozsvári úti üzemanyagkúton
95-ös, E 85-ös benzin és diesel üzemanyagok
valamint autógáz LPG egész évben
kedvezményes áron!

SZESZFÔZDE
Vönöck, Szili Pál u. 1. sz. alatt felújított
4OO literes és 200 literes üsttel
folyamatosan üzemel.

Jó minôségû gyümölcscefrébôl
zamatos gyümölcspálinka
elôállításával várjuk minden régi és
új megrendelônket!

ÉRD: BUTI KÁROLY
Tel.: 06/20/3371864,
06/70/3348167, 95/485-027.

•
•
•
•

SHOP szolgáltatások
Online telefontöltési lehetôség
Autópálya-matrica eladás
Bankkártyás fizetési lehetôség

2009-ben is szeretettel állunk minden gépjármûtulajdonos rendelkezésére, gépjármûveik
kedvezményes üzemanyag-ellátása érdekében!
Balogh Zsolt vállalkozó és munkatársai.
Celldömölk, Kolozsvár úti üzemanyagkút
Nyitva: hétfôtôl vasárnapig 6.00–21.00

Celldömölk központjában
az Átrium Házban igényesen
kialakított 36 m2-es üzlethelyiség
ár alatt KIADÓ!

Fodrászatnak, természetgyógyásznak,
kozmetikusnak,
rendelônek is alkalmas kialakítással!

Tel.: 06 20/912-0796
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Közjogi méltóság városunkban
2009. november 12-én városunkban járt dr. Katona Béla, az Országgyûlés elnöke,
Szabó Lajos országgyûlési képviselô és
Szabó Béla, Ikervár polgármestere. A vendégek
és Fehér László polgármester ismertették az eddig elért eredményeket az uniós pályázatokat
illetôen. Dr. Katona Béla megjegyezte, hogy Magyarország ugyan csak néhány éve használja
az uniós forrásokat, de látványos növekedésrôl tudnak beszámolni. A cél az, hogy az embereknek jobb legyen az életkörülményük – errôl tanúskodnak a már több helyen megvalósult és a folyamatban lévô projektek. A közelmúltban 1.800 milliárd forint pályázati összeget
ítéltek oda, ebbôl Vas megye 50 milliárd forintban részesült. A celldömölki és sárvári kistérség
az említett 50 milliárdból 16 milliárd forint összegû sikeres pályázatot tudhat magáénak. Elmondta: sok múlik azon, hogy a helyi képviselôk
mennyire ismerik fel lehetôségeiket, a település igényeit mennyire tudják az aktuális pályázati lehetôségekhez igazítani.
Fehér László, Celldömölk Város polgármestere beszámolt arról az összességében 2,4 milliárd forintos beruházásról, mely a közelmúltban valósult meg vagy a közeljövôben fog
megvalósulni: megemlítette példaként a városháza építését, melyet kártalanítási összegbôl tud megépíteni a város. 640 millió forintot kaptunk erre a célra 2006-ban, ebbôl jelenleg 590 millió forint áll rendelkezésre (korábban a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ

szabó béla, fehér lászló, dr. katona béla és szabó lajos a tanácskozáson

és Könyvtár felújításához használtak fel 30 milliót önrészként, illetve a kórház mûködési költségeire 20 millió forintot). A fennálló összeg
közel 170 millió forintot kamatozott, melyet
önkormányzati mûködésre tudtak fordítani. Jelenleg a város polgármesteri hivatala és önkormányzata az apátság egykori épületében
mûködik bérleményben, erre a célra havonta 1,8 millió forint + áfát fizet a pannonhalmi bencés apátságnak. Celldömölk nyerte a
régió legnagyobb iskolafelújítási pályázatát elsô körben (ez mintegy 500 millió forintnyi támogatás), végleges döntés decemberben várható. Nagy projekt a városközpont-rehabili-

tációs pályázat is, melynek bekerülési költsége mintegy 750 millió forint. Eb-ben a pályázatban önkormányzati intézmények, vállalkozók egyaránt részt vesznek, érinti a külsô és
belsô tereket, kialakításra kerül új parkoló és
sétány is. Nagy volumenû pályázat a Kemenesalja Vulkán Park-projekt is. Az elképzelések szerint a Ság hegy lábánál múzeum, a hegyen tanösvény és borút kapna helyet.
Ezután Szabó Lajos országgyûlési képviselô
beszélt az éppen aktuális fejlesztésekrôl a két
kistérségben, majd Szabó Béla, Ikervár polgármestere ismertette nyertes pályázataikat.
»LOSONCZ ANDREA

Emléktáblát avattak
2009. november 14-én avatták a mai Szent
Benedek Katolikus Általános Iskola falán azt
az emléktáblát, amelyet a Kemenesaljai Baráti Kör kezdeményezésére helyeztek el
annak emlékére, hogy 1947 és 1958 között
abban az épületben illetve késôbb a József
Attila utca egyéb középületeiben mûködött
az Állami, késôbb Gábor Áron Gimnázium.
Avatóbeszédében dr. Horváth Jenô professor
emeritus, a matematika tudományok doktora, a Kemenesaljai Baráti Kör vezetôségének tagja hangsúlyozta, hogy a helyben és
a környéken élô diákok számára Celldömölkön a gimnázium megalakulása elôtt a polgári iskola létezett mint tanulási lehetôség.
Gimnáziumi oktatásban legközelebb Pápán,
Szombathelyen, esetleg Sopronban részesülhettek a tanulni vágyó fiatalok, de mind a
bentlakás, mind a bejárás költséges volt, kevesen engedhették meg maguknak. 1945
után az egyházak, a pártok és a szülôk egységes véleményt és szándékot alkottak a
gimnázium létrehozását illetôen. 1946. november 26-án megkezdôdhetett Celldö-

mölkön a gimnáziumi oktatás. Igazgatónak
Vas Károlyt nevezték ki, aki korábban Gyôrben népi kollégiumot vezetett. A polgárit végzett növendékek különbözeti vizsgát tettek,
hogy elkezdhessék az 5. osztályt (nyolcosztályos gimnáziumról van szó). Életkort tekintve vegyes összetételû osztály volt az elsô,
hiszen a tanulni vágyó diákokat tömörítette és gyûjtötte egybe, a korábban polgárit
végzettek is ide kerültek.
Dr. Horváth Jenô az emléktáblára vonatkozóan
ezt mondta: „Emlékeztet ez a tábla az ifjúságomra, hogy itt kezdtem tanulni; de emlékeztet az eredményeimre is, hiszen e nélkül az iskola nélkül nem biztos, hogy mindazt el tudtam volna érni az életben, amit elértem. Emléket állít azoknak, akik küzdöttek a
gimnázium létrejöttéért, továbbá azoknak az
igazgatóknak, tanártársaknak is, akik befogadtak, mint kezdô tanárt.”
Az avatóbeszéd elhangzása után Celldömölk
Város Önkormányzata nevében Fehér László
polgármester, a Berzsenyi Dániel Gimnázium
nevében Vinter József igazgató és Dózsáné

dr. horváth jenô mond avatóbeszédet

Balogh Viola igazgatóhelyettes valamint a
gimnázium tanulói, a Kemenesaljai Baráti Kör
nevében dr. Kósa András, dr. Zsiray Ferenc,
Márkus Aladár és Nagy Károly koszorúzták
meg az emléktáblát.
»LA
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Gyógyászati segédeszköz a kórháznak
21. századi orvostechnikai eszközzel, egy
fényterápiás kezelésekre alkalmas gyógylámpával gazdagodott a Kemenesaljai
Egyesített Kórház krónikus belgyógyászati osztálya. Domonkos Eleonóra, az adományozó nemzetközi cég gyógyászati csoportja celldömölki irodájának vezetôje november 4-én nyújtotta át az értékes ajándékot dr. Farkas Péter orvos-igazgatónak.

A korszerû készülék a kórház több osztályán segítheti az ápolók munkáját, a betegek gyógyulását, és növelheti a betegellátás színvonalát. A 380 ezer forint értékû,
mintegy százhúsz féle betegség kezelésére alkalmas gyógylámpát a tervek szerint
a krónikus belgyógyászati osztályon kívül
a járóbeteg-ellátásban fogják alkalmazni.
»REINER ANITA

ÚJ BEVÁSÁRLÓKÖZPONT VÁROSUNKBAN

2009. november 6-án új bevásárlóközpont nyílt
városunkban. A Sági utca 41. szám alatt megnyílt Tesco szupermarket egy hagyományos,
téglaépítésû épületben kapott helyet az üzletlánc szokványos bádogdoboz épülete helyett.
Fehér László polgármester a következôképpen nyilatkozott az üzlet elônyeit vázolandó:
– Korábban is tárgyaltunk a cég vezetésével,
az ô elképzelésük az volt, hogy az áruházlánc
gyors építésû bádog épületben kapjon helyet.
A városvezetés azonban úgy ítélte meg, hogy

ez nem illene a kisváros arculatához. Ezért inkább vártunk, míg beleegyeztek a hagyományos épület építésébe. További elôny, hogy
a Sági utca és a Gábor Áron utca között megnyílt egy 160 méter hosszú útszakasz – ezt
csak több különbözô pályázat segítségével
tudtuk volna megvalósítani. Fontos az is, hogy
a mai munkaínséges világban 20 fôt foglalkoztatnak, 80%-ban celldömölki lakosokat.
Bagaméri László, a Tesco Áruházak Kisformátum mûködési igazgatója:
– Ez egy történelmi pillanat számunkra is, hiszen ilyen, hagyományos építésû áruházat
még nem nyitottunk. Az épület 1063 m2 alapterületû. A szupermarketekkel kapcsolatban
elmondhatom, hogy néhány éve fut ez a projektünk, még mi is tanuljuk ezt a formát, de
kisebb városokban továbbra is hasonló jellegû üzleteket szeretnénk nyitni. Celldömölki üzletünkben hatezer termék található, saját belsô pékség mûködik, ezáltal tudjuk biztosítani a mindig friss saját sütésû pékárut,
ezen felül bérleményként mûködtetünk egy
csemege- és húspultot.
»LA

Jobbikos lakossági fórum
Országjáró körútra indult a Jobbik. Ennek a
programnak a keretében november 5-én
Celldömölkre is ellátogatott Vona Gábor, a
Jobbik Magyarországért Mozgalom elnöke.
A párt vezetôje szeptembertôl folyamatosan járja az ország különbözô részeit, hogy
lakossági fórumok keretében szóljon az egybegyûltekhez múltról, jelenrôl, jövôrôl.
A fórum megnyitása elôtt Vona Gáborral beszélgettünk a párt programjáról, terveirôl. A Jobbik
elnöke nem titkolta, hogy látogatásuk célja megnyerni az emberek bizalmát és lehetôvé tenni
az érdeklôdôk számára, hogy feltegyék kérdéseiket. Röviden ismertette a párt céljait, értékszemléletét: a szavak ideje lejárt, helyette a tetteknek kell színre lépni. Ezt vallja a mozgalom,
4

mely a közbiztonság helyreállítását, a nemzettudat erôsítését, valamint a gazdasági válsággal való szembenézést az ország megoldandó
problématerületei közé sorolja. A Jobbik elnöke szerint a válság lezárásának elsô lépése a korrupció felszámolása lenne. Komoly költségvetési forrást jelentene továbbá a multinacionális cégek megadóztatása, valamint a presztízsberuházások leállítása. Vona Gábor elmondta:
ha a választások után a Jobbik bekerülne a Parlamentbe, nem kívánna koalícióra lépni egyik
politikai párttal sem, a Fidesszel való együttmûködésben sem lát realitást. Az Európai Parlamenti választásokon a Jobbik a szavazatok 14,77%-át
tudhatta magáénak, ennek további alakulása
azonban a választók döntésének függvénye.
»VAJDA ZSUZSA

KÖZGYÛLÉST TARTOTT
A KEMENESALJAI
BARÁTI KÖR
Ezévi, ôszi közgyûlését november
14-én tartotta a Kemenesaljai Baráti
Kör tagsága a mûvelôdési központban.
A rendezvény kezdetén dr. Zsiray Ferenc elnök köszöntötte az egybegyûlteket, majd Fehér László polgármester számolt be a város életében lezajlott, illetve folyamatban levô kisebb és
nagyobb beruházásokról, fejlesztésekrôl. Egyebek közt szólt a városháza építésrôl, a három nagy Európai
Uniós pályázatról (városmag-rehabilitáció, iskolafelújítás, Vulkán Park), valamint ismertette a kórház helyzetét.
Dr. Zsiray Ferenc elnök a májusi közgyûlés óta történtekrôl beszélt, majd
dr. Kósa András tiszteletbeli elnök ragadott szót, aki hangsúlyozta, hogy a
kör jövôbeni sikeres mûködéséhez, és
továbbéléséhez a fiatalok megszólítására és invitálására lenne szükség.
Pálné Horváth Mária alelnök a
2009/2010-es tanulmányi ösztöndíjpályázat eredményérôl számolt be,
melynek értelmében a hat beérkezett
pályázatból háromnak a beküldôjét részesítették támogatásban. (Sárközi Tibor, Széchenyi István Egyetem; Szóka
Edina és Ihász Ildikó, Budapesti Gazdasági Fôiskola). Tanulmányai elkezdéséhez egyszeri támogatást ítéltek
meg Horváth Valentinának (NyugatMagyarországi Egyetem), és Bihal Zoltánnak (Veszprémi Érseki Hittudományi Fôiskola). A közgyûlés további napirendi pontjai közt még javaslatok, ötletek hangzottak el a kör tagsága
részérôl, majd az összejövetel zárásaként Kiss Jenôné pénzügyi beszámolóját hallgatták meg az idei évi bevételekkel és a jövô évi költségvetéssel
kapcsolatban.
»RA
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Óvodai szakmai tanácskozás
Szakmai tanácskozásra gyûltek össze városunk és a kistérség óvónôi október 17én délután a Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtár különtermében. A megbeszélés elsô részében az évek óta jól mûködô, de személyi változások miatt
újjáalakuló Kemenesaljai Fejlesztô Mûhely
2009/2010. évi munkaterve került bemutatásra. A mûhely új vezetôje Gáspárné K.
Krisztina lett, aki elmondta, hogy az idei
nevelési évben is fontos feladat lesz a már
jól kialakult hagyományok követése, szakirányú anyagok gyûjtése, rendezése és további bôvítése. Ezeket az anyagokat minden érdeklôdô pedagógus számára hozzá-

férhetôvé kívánják tenni. Tervezik esetmegbeszélô foglalkozások szervezését,
amelyeken mód és lehetôség nyílik majd
az óvodai nevelés során felmerülô problémák megvitatására, tapasztalatcserére és
az ismeretek bôvítésére. Fontos feladat lesz
a sajátos nevelési igényû gyermekek befogadásával és nevelésével kapcsolatos tapasztalatgyûjtés, együttmûködés logopédus, beszédfejlesztô és gyógypedagógus
szakemberekkel. A fejlesztô mûhely célja
a kistérség intézményeinek minél szélesebb körû bevonása, tevékenységükkel való megismertetése. A tanácskozás második részében Recsek Anna szaktanácsadó,

bázisóvodai mentor ismertette a Celldömölki Városi Óvoda mûködési szabályzatát, miszerint az együttmûködésben a Nyugat-Magyarországi Egyetem Regionális Szolgáltató Központtal mint bázisóvoda mûködik tovább. Havonta egy alkalommal nyílt napot
kell tartaniuk, melyre a megye illetve a
kistérség valamennyi óvodája igényt tarthat. Évente egy alkalommal elôzetes
egyeztetés alapján szakmai nap kertében
a bázisóvoda bemutatja nevelési kereteit,
specialitásait, melyre neves elôadókat, a
szakma avatott mestereit fogják majd
meghívni.
»TAKÁCS M. TÜNDE

Harmadszor is nagydíjas az Apáczai Kiadó
Tizenegy éve adott a lehetôség, hogy az
INDUSTORG Védjegyiroda Kft. és egyéb támogatók felhívására pályázni lehet a Magyar Termék Nagydíj megtisztelô cím elnyerésére. A díjazottak között a magyar
ipar „nagyágyúi” csakúgy megtalálhatóak, mint a családi vállalkozások. A díjazott termékek skálája széles, a herendi porcelántól a radiátoron keresztül a Pick szalámival, cumisüveggel és a tankönyvvel bezárólag. Ez utóbbi az Apáczai Kiadónak
köszönhetôen lett nyertes, a 2009. évben
immár sorrendben harmadszor. Az alsó ta-

gozatos tankönyvcsalád után az interaktív
oktatási anyagok kaptak díjat, míg idén a
felsô tagozatos tankönyvcsalád nyerte el
az elismerést. A szeptemberi díjátadó
után Esztergályos Jenô ügyvezetô igazgató abbéli örömének adott hangot, hogy az
Apáczai Kiadó által képviselt paletta a díjak tekintetében is teljes lett, hiszen az elismerés ezúttal a felsô tagozatos tankönyveknek szól. A sikert közös munka eredményének látja az ügyvezetô igazgató, és szerinte méltán lehet büszke – és meglátása
szerint az is – minden munkatársa, akinek

része van benne. A lassan már majdhogynem rutinszerû díjátvétel után még egy
meglepetés is várt az Apáczai Kiadóra. Az
Országházban tartott eseményen Mandur
Lászlótól, az országgyûlés alelnökétôl vehette át Esztergályos Jenô a Dr. Huszay Gábor Gazdaságért Nívódíjat, mely a mindenkori kiírások nagydíjának tekinthetô. Ezzel
a kiadó egész közösségének munkáját ismerték el, mely azon kívül, hogy jólesik,
kötelez az újabb munkára is az ügyvezetô szerint.
»ROZMÁN LÁSZLÓ

Séta az egészségért
A Magyar Rákellenes Liga celldömölki
alapszervezetének tagjai ôszi kirándulást
szerveztek októberben az Ôrségi Nemzetközi Tökfesztiválra. A közös kirándulás az
egyesület életében már hagyománynak számít, mivel a tavalyi évben tagok
és hozzátartozóik a velemi Gesztenyeünnep programjaira látogattak el együtt.
Az elôzô évhez hasonlóan idén is jó hangulatban, felszabadultan telt az együtt
töltött nap. Az úti cél két ôrségi települést érintett. Elsôként a szalafô-pityerszeri
szabadtéri néprajzi múzeum mûemlékegyüttesét csodálhatták meg. Megismerkedhettek a többszáz éves ôrségi szokásokkal, a vállalkozó szellemûek kipróbálhatták magukat az íjászatban, a hangulat fokozásához pedig a szüreti
felvonulás járult hozzá. A nap hátralévô
részét az alapszervezet tagjai Ôriszentpéteren töltötték, ahol a Fesztivál közpon-

ti rendezvényei zajlottak. Különbözô
tökételeket kóstolhattak meg, kézmûves
bemutatókon vehettek részt, utazhattak
a tökvonattal, és számos program közül
válogathattak a szabadidô kellemes eltöltéséhez.
A celldömölki tagszervezet novemberi
összejövetelén szív- és érrendszeri megbetegedések, valamint a cukorbetegség
témájában háziorvos tartott elôadást, decemberben pedig karácsonyi mûsor keretében búcsúznak az évtôl a tagok.
Az elôadásokra, rendezvényekre a jövô-

ben is szeretettel várják azokat az érdeklôdôket, akik fontosnak tartják az egészséget és annak megôrzését.
»VAJDA ZSUZSA

A Fodor Lajos Tanulmányi Díj Alapítvány megköszöni mindazok támogatását, akik
személyi jövedelmadójuk 1%-át az alapítvány számára felajánlották. A 2008. évben kapott összeget, 38.560 Ft-ot az alapítvány célkitûzéseivel összhangban a mûszaki felsôoktatásban továbbtanulók támogatására fordította. Tisztelt támogatóinkra a következô években is számítunk. Adószámunk: 18882706-1-18.
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A kisvárosi közösség elônyei…
A KIVÉTELESSÉG, A SIKER ÉS A GAZDAGSÁG TITKAI A VILÁG EGYIK LEGBEFOLYÁSOSABB EMBERÉTÔL
Kisvárosban felnôni jó – legalábbis szerintem, aki Celldömölkön végeztem a gimnáziumban, innen a Külkereskedelmi Fôiskolára kerültem, és most a világ egyik
legnagyobb szállítmányozó cégénél dolgozhatom. Mindezt pedig a saját befektetett energiáim mellett az iskoláimnak, a
gyerekkoromban körülvevô közösségeknek és persze a családomnak köszönhetem. Vagyis a jó kisvárosi légkörnek.
Kisvárosban felnôni sok hátránnyal jár –
legalábbis a nagy- és fôvárosiak szerint.
Mert kevés a kulturális és sportlehetôség,
és egyáltalán, mindenbôl kevesebb választható. De a sikeresség semmiképpen
nem múlhat ezen – legalábbis Malcolm
Gladwell szerint. Ô az a kutató, akit 2005ben a Time Magazin beválasztott a 100
legbefolyásosabb ember közé, egyebek
mellett azért, mert meglepô nézeteivel újjáírta a szociológiát.
Egyik legújabb bestsellere, a Kivételesek
– a siker másik oldala különösen érdekes
olvasmány lehet picinyke városunkban és
környékén. Tudják, miért? Mert bennünket
igazol. A szerzô szerint nem kell zseninek
születni, de a kínálkozó lehetôségeket meg
kell ragadni, és dolgozni kell. Gladwell leszámol azzal az elképzeléssel, miszerint
azok viszik igazán sokra, lesznek sikeresek, gazdagok és elismertek, akik hihetetlen IQ-val és különleges képességekkel
rendelkeznek. Egyik leglátványosabb példája az amerikai Legyen Ön is milliomos
egyik gyôztese, aki nyomorban, alkoholista szülôk elhanyagolt gyerekeként nôtt fel,
és semmilyen egyetemet sem végzett.
A férfi végül mégis könnyûszerrel masírozott el a fônyereményig. De még mielôtt
„happy end”-et sejtenének, kiderül, hiába a férfi kimagasló tehetsége, mégsem
vitte az egyszeri jutalomnál többre. És
miért nem? Mert a szülei nem foglalkoztak vele, a közösség, ahol élt, nem karolta fel a tehetséges ifjút. Így aztán el is kallódott: egyik napról a másikra élô, anyagi gondokkal küzdô, alkalmi munkákat vállaló ember lett belôle.
Pedig vihette volna többre is, ha megtanulja az élethez szükséges érdekérvényesítést: például az emberi kapcsolatteremtést. Amit viszont csak gyerekkorunktól kezdve, a legszûkebb életterünkben lehet elsajátítani. Vagyis az óvodában,
iskolában és a családban.
Gladwell könyvének talán ez az egyik legfontosabb megállapítása: nem elég zseninek lenni, sôt, az néha kifejezetten kevés: meg kell tanulni dolgozni, mint az
ázsiai rizstermesztôk. És a szorgalom
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netán egy Nobel-díjhoz? Hát nagyon is sok,
ahogy a történelmi háttérnek is. Legalábbis
Gladwell szerint. Mert a gyökereink meghatároznak minket – ha akarjuk, ha nem.
Ez néha jó, és néha nem. Ekkor jön be a
szerencse – hogy mikor születtünk és hová. Mert a szociológus szerint a dátum sem
mindegy.
Ahogy az amerikai Legyen Ön is milliomos
gyôztesének is csak egy röpke siker adatott meg. A Beatles, Bill Gates és Joe Flom,
amerikai sztárügyvéd viszont évtizedeken
át sikeresek voltak, és mellesleg milliárdosok. De ehhez 10.000 órát kellett munkával, tanulással, felkészüléssel, gyakorlással tölteniük – legalábbis, ahogy a
szerzô számolja. És ezt a kvízjáték gyôztese nem tette meg – mert nem is tanították meg neki, hogyan kell dolgozni.
Én még a milliomos léttôl is messze állok
– egyelôre. Igaz, a 10.000 gyakorlással töltött órám sincs még meg. Azt ajánlom, olvassák el Gladwell írását, mert sokat lehet
belôle tanulni, hogy mit is adjunk tanítványainknak, gyerekeinknek biztatásul, mikor kisvárosiként néha elbizonytalanodnak.
De vigyázzanak, a könyv letehetetlen!
(Malcolm Gladwell: Kivételesek – a siker
másik oldala c. bestsellerérôl)

meghozza a gyümölcsét. Például a matematika terén. Emlékszem, a Berzsenyi
gimnázium padjait koptatva, tanáraink
hányszor mondták el, nem elég jónak lenni, szorgalom is kell. Talán, ha akkor elolvastam volna a Kivételesek c. könyvet, akkor könnyebben megértettem volna, mi»KOVÁCS ÁGNES,
rôl is beszélnek. Mert ez a könyv könnyen
FÔISKOLAI HALLGATÓ
érthetô, olvasmányos, mint egy egyszerû újságcikk.
„A sikeresek azok, akik
lehetôséget kaptak. És
MEGNYÍLT AZ EGYENLÔ BÁNÁSMÓD
azok, akiknek van ereHATÓSÁG ÜGYFÉLSZOLGÁLATA!
jük és lélekjelenlétük
Tudja Ön, hogy hová fordulhat segítségért, ha neme, faji hovatartozáahhoz, hogy megrasa, bôrszíne, nemzetisége, nemzeti vagy etnikai kisebbséghez való targadják a kínálkozó letozása, anyanyelve, fogyatékossága, egészségi állapota, vallási vagy vihetôségeket.”
Ezt
lágnézeti meggyôzôdése, politikai vagy más véleménye, családi állapomondja Gladwell a
ta, anyasága (terhessége) vagy apasága, szexuális irányultsága, nemi
könyvben, és talán jó
identitása, életkora, társadalmi származása, vagyoni helyzete, foglalkozlenne, ha ez a mondat
tatási jogviszonyának vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyának részmunkaidôs jellege, illetve határozott idôtartama, érdekképvitöbbször szerepelne
selethez való tartozása, egyéb helyzete, tulajdonsága vagy jellemzôje
majd a celldömölki bal(a továbbiakban együtt: tulajdonsága) miatt kedvezôtlenebb bánásmódlagók tablóin is. Mert a
ban részesül(t), mint amelyben más, Önnel összehasonlítható helyzetkisvárosi közeg igazán
ben levô személy vagy csoport?
jó lehetôség: ha nincs,
Munkatársunk – dr. Jójárt Ágnes; 2009. november 27. napján 9–13 óráig –
ami elvonja a figyela Kemenesaljai Mûvelôdési Központ és Könyvtár HVI irodában (9500 Cellmünket a kiszemelt
dömölk, Dr. Géfin Lajos tér 1.) megválaszolja kérdéseit, kíváncsi tapasztalataira, valamint tájékoztatja arról, hogy jogsértés esetén milyen lehecéltól, akkor könnyebtôségei vannak a jogérvényesítésre.
ben fókuszálunk rá. Ezt
mondja a könyv szerzôNINCS EGYEDÜL! – TÁMOP -5-5-5/08/1 -2008-0001
je, és ezt mondom én
A diszkrimináció elleni küzdelem – a társadalmi szemléletformálás és
is. Gondoljunk csak bea hatósági munka erôsítése
le, hány celldömölki –
vagyis kisvárosi – vitte
igazán nagy sikerre.
Na, de hogy mi köze a
szülôföldnek például a
matematikai sikerhez,
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» PORTRÉ

„Minden fában lélek lakik…”
»BEMUTATKOZIK HARASZTOVICS RÓBERT
Egyáltalán nem túlzás azt állítani, hogy Harasztovics Róbert génjeiben hordozza a fával
való bánás minden csínját-bínját. Dédapja, nagyapja, édesapja – mind fával bánó emberek voltak. Édesanyja mesélte el, hogy kétéves korában – nagyapai felügyelettel – verte
a szegeket a konyhai szék lábába – csak, hogy (a nagypapa szerint) ne unatkozzon. „Sorsos” embernek tûnik, aki számára a Népmûvészet Ifjú Mestere és a Népi Iparmûvész cím
nem elsôsorban rang, hanem sokkalta inkább kötelesség, törekvés a mindenkori jobbra, szebbre, újabbra. Ostffyasszonyfán a szülôi házában, családi körben beszélgettünk.
– 1979-ben születtem Szombathelyen, éppen
ma (november 13.) vagyok harmincéves. Apai
nagyapám bognár és ács volt, apu is örökölte az ô tudását, így azt mondhatom, hogy a
fa szeretetét családi örökségként kaptam az
élettôl. Kicsi gyerekként játékokat, maketteket készítettem, majd késôbb jártam Németh
Gyula celldömölki fafaragó szakkörébe, ahová Gregorich Feri bá’ vitt el elôször, mikor látta, hogy itthon faragok. A szakköri munkán belül a dunántúli pásztormûvészet technikái érdekeltek legjobban, azokkal ismerkedtem, illetve megpróbáltam megfaragni ôket. A Gyula
bá’-tól tanultak a mai napig nagy hatással vannak az egész életemre, munkásságomra, a tôle megtanultakra bátran építhetek. A középiskolás éveimrôl elmondhatom, hogy már a
gimnáziumban eldöntöttem, hogy nem kívánok tovább tanulni, csak a faragással akarok
foglalkozni. Ennek érdekében elmentem Zalaegerszegre tanulni, ahol a megyei mûvelôdési központnak volt egy kézmûves szakiskolája. Az azóta már sajnálatos módon megszûnt
intézményben egy angol kompetencia-elvû
asztalos szakképesítést szereztem, majd fafaragót is, ami egy külön szakmunkás bizonyítvány, illetve bôrtárgy-készítô szakmát is
tanultam. Hétvégenként pedig egy népi játszóház-vezetô szaktanfolyamra jártam, és még
egy felsôfokú szaktanfolyamot is elvégeztem
ezekkel együtt. Esténként levelezôn a faipari technikumba jártam, épület- és bútoripari
technikus szakra.
» Ennyi szakmával, ilyen eltökéltséggel a népi faragásból meg lehet ma élni?
– Úgy gondolom, igen, csak az embernek be
kell látnia, hogy vannak határai, nagyra törô vágyai nem lehetnek. A lényeg, hogy azt
csinálom, amit szeretek, ha fáradt vagyok,
és este van már, akkor is szeretem, ha egy
kicsit rosszabb, nehezebb munka akad, akkor is, mert a magam ura vagyok.
» Az imént édesanyád jelezte, hogy a
mentorok közül talán kimaradt valaki.
– A velemi faragókkal kapcsolatosan kell elmondanom, hogy tagja vagyok az egyesületnek, és egészen pici koromban kerültem
közéjük, Feri bá’ és Gyula bá’ vittek el elôször, de aztán már gyerekként mentem egyedül is, ha ôk nem értek rá. Ott nagyon sok
öreg mester volt, akiknek az ember itta a szavait, mert tudtam, hogy minden dolognak je-

lentôsége van. Mai napig komoly barátságok
vannak, örömmel járunk most is. Velemben
most is vannak gyerektáborok, ahol már oktatóként veszek részt, és jó látni, hogy vannak fiatalok, akiket ez komolyan érdekel.
» Beszéljünk az Ifjú Mester címrôl! Hogy indult ez nálad?
– A fafaragó szakkörben Gyula bá’-val dolgozgattunk, s ô úgy gondolta, hogy erre talán már érdemes lehetek. Ekkor összeszedtük a gondolatainkat, én a dunántúli pásztormûvészet különbözô faragó technikáival
készített tárgyaival pályáztam, ami aztán elnyerte a zsûri tetszését.
» Milyen tárgyakat vittél?
– Tükrösöket, kéregedényeket, spanyolozott
munkákat, kis tükrösöket. Húszévesen nyertem el az ifjú mester címet, huszonegy évesen pedig népi iparmûvész lettem.
» Miként alakult ki a formanyelved?
– Elôször is nagy szükség van arra, hogy az
embert valaki irányítsa, segítse a gondolkodását, hogy összeszedett legyen. Aztán próbáltam bizonyos dolgoknak utána olvasgatni, mûvészeti könyveket néztem, kiállításokra jártam, pályázatokon vettem részt. Elôször
biztosan Gyula bá’ ízlése formálta nálam ezeket a dolgokat, de az alapmotívumok elsajátítása után már lehet belôle építkezni, válogatni, már a saját ízlése szerint eldönteni,
hogy mi az, ami nagyon szimpatikus és mi
az, ami kevésbé. Az a fontos, hogy megtaláljuk, melyik tárgyra mi illik, hisz igazodni
kell a formájához, egységet kell alkotnia a
használhatóságával. Igazából ezek a fontos
dolgok. Nincs konkrétan kedves formám vagy
motívumom, mindig a tárgy határozza meg.
» Mézeskalács-ütôfákat is láttam itt a szekrényben, és egy könyvet is mutattál. Ez honnan ered, hogy ilyenekkel is foglalkozol?
– Egy zalaegerszegi házaspár, Németh Ákos
és felesége, Balogh Ildikó, határozta el,
hogy megpróbálkoznak ezeknek a hagyományos ütôfás mézeskalácsoknak a készítésével. Nekik készítettem az elsô fákat úgy, hogy
múzeumi darabokat sikerült szerezni és azok
alapján készültek az én fáim. Késôbb már a
saját elképzeléseim alapján dolgoztam, de természetesen ennek is utána olvasgattam. Idáig
már legalább hetven darab ilyen ütôfát készítettem, és most karácsonyra is nagyon sokat kellene. Ezek nagy része zsûrizett, és az
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egész országban csak két-három ember
van, aki ezeknek a készítésével foglalkozik.
» Jól gondolom, hogy akkor ebbôl nem
gyôzöl eleget készíteni? Milyen fából készíted ezeket? Gondolom, akármilyen
nem felel meg.
– Mindig kellene belôle, most is van jó pár
darab megrendelésem. Egyébként pedig
körtefából készülnek. 2005-ben az Élô Népmûvészet kiállításon ezüst oklevelet kaptam,
és egy, a mézeskalács készítésével foglalkozó könyvbe bekerült a bemutatkozó anyagom. Ennek köszönhetôen jönnek a megrendelések, nemrég vittek el ütôfákat Szigetszentmiklósra, de rendelnek múzeumok is,
szóval tényleg sokat kellene készítenem.
Harasztovics Róberttel a beszélgetést követôen kiballagtunk a mûhelybe. Példás rend
fogadott, a falakon a dekorációt a nagyapa,
dédapa régi szerszámai jelentik. Kérésemre Robi faragni kezdett, és tényleg meggyôzôdhettünk róla, hogy ez az ô igazi világa.
Az alkotásait bemutató fényképalbum elején gyönyörû versidézetet találtam. Ratkó
József mindennél szebben vall az ember és
a fa, és a fán keresztül a természet kapcsolatáról:
„Minden emberben fa lakik,
Ágai közt fészkel a hit,
Dalol, mint valami madár
Míg le nem üti a halál.
Minden fában lélek lakik,
Az emeli az ágait,
És fészket óv, szélnek feszül,
Szenved, már majdnem emberül.”
(RATKÓ JÓZSEF: EMBER, FÁK)
ROZMÁN LÁSZLÓ
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Tamással… a gejzírek birodalmában
November 11-én ezzel a címmel vette kezdetét az az elôadássorozat, melynek elsô
állomása Izland szigetvilágának megismerése volt. A szigetország rejtelmeit Szomju
Tamás mutatta be, aki részese volt annak
az izlandi utazásnak, amit a szombathelyi
egyetem földrajzi munkatársa, Gadányi Péter geográfus vezetett. A diavetítés során
az érdeklôdôk végigjárhatták képzeletben
azt az útvonalat, amelyet a 13 fôs túracsapat egy hét alatt tett meg. A képekben gazdag elôadás keretében a résztvevôk közelebb kerülhettek a szigetország kultúrájához, megismerhették földrajzi adottságait, növény- és állatvilágát és számos
érdekességet tudhattak meg a gejzírek birodalmáról. Szomju Tamás elôadásában el-

mondta, hogy Izland elnevezése jégszigetet jelent, zászlajában szimbolikusan az
óceán, a tûzhányó és az örök hó birodalmának egységét foglalja magában. A képi szemléltetés mellett animációk tették
érthetôbbé a 16 millió évvel felszínre
tört sziget létrejöttét, a gejzírek mûködését. A földrajzi alapokon túl az ország ôslakosairól, nyelvérôl, politikájáról is hallhattak az egybegyûltek. Az ismeretekben és
élményekben gazdag túrázásról készített
képek magukért beszéltek, Izland legértékesebb látványosságait tárták fel az érdeklôdôk elôtt. Az elôadássorozat december
9-én folytatódik, a következô állomás a távoli Kínába vezet.
»VAJDA ZSUZSA

Angol és német nyelvi vetélkedô
Nagy érdeklôdés mellett zajlott a Berzsenyi Dániel Gimnázium angol és német
nyelvi országismereti versenye november 5-én délután 2 órai kezdettel az iskola épületében.
A verseny kezdetén Vinter József, az iskola igazgatója köszöntötte a diákokat, pedagógusokat és a vendégeket. Beszédében
elmondta, hogy az országismereti versenyt
elsô alkalommal az iskola fennállásának 60.
évfordulója alkalmából rendezték meg,
mely már akkor is nagy népszerûségnek örvendett. Ezért gondoltak a verseny újbóli
megszervezésére, amely megújult for-

az eredményhirdetés elôtti izgalmas pillanatok
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mában került megrendezésre. A nyelvi
munkaközösség pedagógusainak irányítása alatt közel 100 fôs versenyzôtábor
mindkét nyelvbôl két kategóriában mérhette össze tudását. Elsô kategóriában a
nyelvet 1-2 éve tanulók és a 7-8. osztályosok, második kategóriában pedig a több
éve nyelvet tanuló diákok versenyeztek.
A megoldandó feladat két részbôl állt: a háromfôs csapatok megoldottak egy országismereti–mûveltségi–nyelvhelyességi
feladatsort, a verseny szóbeli részében pedig prezentációt mutattak be egy elôre kisorsolt amerikai államról vagy német városról. A pedagógusokból és meghívott

vendégekbôl álló zsûri a két versenyrész
összesített eredménye alapján hirdette ki
a helyezéseket.
A német nyelvi verseny felelôse Fódi
Georgina Vivien volt. Helyezések, I.
kategória: 1. Marton Mercédesz-Somlai Fanni-Nagy Valentina; 2. Ambrus KrisztinaNémeth Flóra-Kiss Fanni; 3. Salai DávidZámbó Dominik-Balogh Albert. II. kategória:
1. Gombási Krisztina-Szabó FruzsinaGosztola Evelin; 2. Hajba Adrienn-Görög Máté-Láng Gergô; 3. Németh Kitti-Nagy Zsófia-Nagy Dorina.
Az angol nyelvi versenyen, melynek felelôse Borsos-Ôri Enikô volt, a következô
eredmények születtek: Helyezések, I.
kategória: Gadácsi Júlia-Szajkovics ErikaVarga Fruzsina; 2. Boznánszky AnnaHorváth Eszter-Pethô Franciska; 3. Kiss
Dorottya-Jánosa Evelin-Kovács Petra. II.
kategória: 1. Nagy Enikô-Varga Alexandra-Fehér Richárd; 2. Sebestyén KrisztinaMészáros Kinga-Horváth Viktória; 3. Dezsô
Péter-Németh Bálint-Vajda Milán. A gimnázium vezetôje és a szervezôk köszönetet mondanak a támogatóknak, úgymint:
Oxford Kiadó, Apáczai Kiadó, Microsoft Magyarország Kft., Média Téka, Papirusz Cell
Papírbolt, Demegil Bt. Tankönyvbolt, Premier Könyvesbolt, Strucc Könyvkiadó;
Wewalka Kft., Maxim Kiadó, Cellnet Kft.,
Gilde Verlag; Budai Bernadett, Konsept H
Kft. Piliscsaba, Spotlight Verlag Gmbh
Panegg, VUB Printmedia GMBH Köln, Söptei Józsefné, Cell-Bau Kft., Kistérségi Munkaszervezet.
»TAKÁCS M. TÜNDE

UK_22

09/11/17

9:52 AM

Page 9

Új Kemenesalja » 2009. 11. 20.

» PROGRAMAJÁNLÓ
• 2009. november 20. (péntek), 10.00
és 14.00 óra – Mesék a Broca utcából
– a gyôri Vaskakas Bábszínház
elôadása. Belépôjegy: 700 Ft. Helyszín: KMKK színházterme.
• 2009. november 20. (péntek), 17.00 óra
– Fiatal tehetségek – építészek és formatervezôk kiállítása. Köszöntôt mond:
Mascher Róbert elnök, Cseh Borbála kurátor (FISE) és Borsos András építész, a MÉSZ titkára. A kiállítást megnyitja: Kiniczky István építész. Helyszín: KMKK galéria. Megtekinthetô:
december 8-ig.
• 2009. november 26. (csütörtök),
17.00 – 100 éve született Radnóti Miklós – „…És akit egyszer az Úr elküldött,
/nincs kora annak…” – emlékmûsor.
Elôadó: Fürj György versmondó. Helyszín: MKKK galéria.
• 2009. november 28. (szombat),
18.00 óra – Operett az egész világ –
operett és musicalmûsor. Fellépnek:
Gosztola Dorina és Turi Gábor. Belépôjegy: 600 Ft (mely tartalmaz egy
pohár forralt bort, capuccinot, vagy
teát). Helyszín: KMKK elôcsarnoka.
• 2009. december 3. (csütörtök),
17.00 óra – 20 éves az Új Kemenesalja – közönségtalálkozó a KMKK
könyvtárában.
• 2009. december 4. (péntek), 17.00
óra – „Van zsákodban minden jó…”
– mikulásváró mûsor az izsákfai faluházban.
• 2009. december 5. (szombat), du.
14.00 órától – Házhoz megy a Mikulás!
– Jelentkezés nov. 30-ig. A szolgáltatás díja 1000 Ft.
• 2009. december 5. (szombat), 19.00
óra – Jövôre veled ugyanitt – a Bánfalvy
Stúdió mûvészeinek elôadása. Szereplôk: Harmath Imre és Bánfalvy Ágnes. Belépôjegy: 3.200 Ft, 2.700 Ft,
és 2.200 Ft.
• 2009. december 6. (vasárnap). 16.00 óra
– A Mikulás puttonya... – zenés-verses
mikulásváró mûsor. Helyszín: a KMKK
színházterme.

A Celldömölki Tehetségekért Alapítvány
megköszöni mindazok támogatását,
akik személyi jövedelemadójuk 1%-át
felajánlották az alapítvány javára.
A 2008. évben kapott összeget, 114.277
Ft-ot az alapítványi célkitûzésekkel összhangban a celldömölki Berzsenyi Dániel
Gimnázium tanulóinak ösztöndíj és pályázati támogatására használtuk fel.
Tisztelt támogatóinkra a jövôben is számítunk. Adószámunk: 19246729-1-18.

» MÛVELÔDÉS

Arab est a KMKK-ban
Ringó csípôk, arab zene, vízipipázás, teázás és kellemes kikapcsolódás várta azokat az érdeklôdôket,
akik november 14-én este ellátogattak a KMKK-ba. Az arab estet
Sipos Anikó, a helyi hastánccsoport
vezetôje nyitotta meg, aki elmondta, hogy a hastánc nem csak
mozgás, hanem egy életforma,
amelyben a nôk megélhetik nôiességüket.
A rendezvény fô célja az volt, hogy
a lányok megmutathassák hozzátartozóiknak, szeretteiknek és az érdeklôdôknek a hastánc stílusvilágában szerzett tudásukat. A fellépôk
elôször fátylas koreográfiát mutattak be a nézôknek, majd ezt egy
törzsi elemekkel dúsított dinamikusabb elôadás követte, végül pedig
szóló produkciókkal fokozták a
hangulatot. Nemcsak a színpompás
ruhák és kiegészítôk, hanem a
megszólaló zene is gondoskodott kellemes kikapcsolódást nyújtott az est nézôknek, fellépôknek egyaránt
arról, hogy a lányok magukra vonják a közönség figyelmét. A hastánc vilá- vállalkozó szellemûek kipróbálhatták magába és a keleti éjszakák hangulatába ka- gukat a hastáncban, elsajátíthatták a kecses
pott betekintést a nagyérdemû, aki a kö- mozdulatokat, vagy vásárolhattak magukzös teázás mellett a vízipipázás rejtelmei- nak egy-egy ékszerdarabot az est folyamán.
»VAJDA ZSUZSA
be is belekóstolhatott. A kíváncsi és

Természetfestô képei a fürdôn
Egyházi Tibor répcelaki természetfestô alkotásaiból nyílt kiállítás a Vulkán Gyógyés Élményfürdô konferenciatermében, november 6-án.
A létesítmény üzemeltetésvezetôje, Horváth Zoltán köszöntôje után Pálla Péter répcelaki önkormányzati képviselô ajánlotta a
megjelentek figyelmébe Egyházi Tibor tárlatát. Mint elmondta, az alkotó autodidakta módon sajátította el a festészet tudományát, és a mûvészetekben való jártasságát
igazolandó, a festés mellett zenél is.
– Alkotómunkája során precíz, pontos, valósághû ábrázolásmóddal idézi meg a természet több elemét. Virágcsendéletei, erdôrészletei, tájképei a Répce és Rába-part
világa; harmóniát, nyugalmat árasztanak.
Mindannyian a természet részei vagyunk, és Egyházi Tibor olajképei elôtt
megállva, gondolatban meghallgathatjuk
a víz csobogását, az erdô madarainak
énekét, és visszatérhetünk a természet
egységébe. A képek célja ugyanis nem
más, mint élményt adni a szemlélônek –
e szavakkal ajánlotta a kiállításmegnyi-

tó közönségének figyelmébe Pálla Péter
az alkotásokat.
S hogy a mûvészetek találkozása teljes legyen, verssel közremûködött Hajbáné
Benkô Lilla, a kiállító Egyházi Tibor zenésztársai pedig egy dalt hoztak magukkal.
A természetfestô remekmûveit bemutató
kiállítás egy hónapig tekinthetô meg a fürdô konferenciatermében.
»REINER ANITA
9
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Az építési engedélyezés változásairól
Nem telt el két év sem azóta, hogy az építési engedélyezés szabályainak legutóbbi
változásairól tájékoztattam az Új Kemenesalja olvasóit, és mire megszokhattuk
volna a legfontosabb újításokat – például, hogy az 50 m2 alapterület alatti melléképület nem engedélyköteles –, máris
megjelent a következô jogszabály-módosítás. A jogalkotó szándéka az engedélyezési folyamat „ügyfélbarátabbá”, vagyis
egyszerûbbé, gyorsabbá tétele volt, és
hogy ez a törekvés mennyiben érte el célját, azt az olvasók megítélésére bízom.
Ehhez tekintsük át az október elsejétôl
életbe lépett legfontosabb rendelkezéseket. Lényegi változás, hogy amíg eddig építési engedély- és bejelentés-köteles tevékenységeket különböztettünk meg, most
bôvült a kör az egyszerûsített építési engedély és az építési tevékenység egyidejû megkezdése melletti bejelentés fogalmával. Nézzük, mit is takarnak ezek az új
kifejezések.
Egyszerûsített engedélyezési eljárás során
a benyújtandó tervdokumentáció egyszerûsödik, az építési hatóság ügyintézési határideje pedig a hagyományos engedélyezésének felére, egyes esetekben harmadára csökken.
Üdvözlendô, hogy a szûk két évig létezô,
a valóságban megnevezése ellenére szintén egyfajta engedélyezést jelentô bejelentési eljárás megszûnt, így többé nem tévesztheti meg az építtetôket. Rossz hír
azonban, hogy az új, „az építési tevékenység egyidejû megkezdése melletti bejelentés” -fogalom sem csupán azt takarja, hogy
az építtetô tudatja a hatósággal a tervezett munkálatok megkezdését, hiszen ehhez is mellékelni kell építész által készített,
egyszerû mûszaki dokumentációt, rajzi
munkarészt. Kisebb vigaszt jelenthet –
miután a tervezô díját már úgyis megfizettük –, hogy a hatóságnak történô bejelentés ingyenesen megtehetô, az új fogalmat
ugyanis még az illetéktörvény nem ismeri. Ilyen esetben eljárás nem indul, csak
nyilvántartásba vétel történik, és az építkezés akár rögtön megkezdhetô, az építési hatóság azonban a késôbbiekben köteles a helyszínen ellenôrizni a munkálatok
szabályosságát.
Most, hogy tisztáztuk az új kifejezéseket,
ideje besorolni ezekbe a kategóriákba a
leggyakoribb építkezés-típusokat.
Még mindig klasszikus építési engedélyt
kell kérni például hagyományos szerkezetû, új családi ház építésére valamint 100
m2 alapterület feletti csarnok, melléképület létesítésére. Egyszerûsített – huszonkét
munkanapos ügyintézési határidejû – engedélyezés alá tartozik a könnyûszerkeze10

tes kész- vagy gyorsház építése, a következô esetekben pedig tíz munkanap alatt
kell a hatóságnak elbírálni az egyszerûsített engedélykérelmet: meglévô családi ház
tartószerkezetet érintô átalakítása és bôvítése, kémény építése, 50 és 100 m2 közötti alapterületû, 6 m vagy annál kisebb
építménymagasságú melléképület létesítése és bôvítése. Bejelentéshez kötött a 2
m2-nél nagyobb reklámtábla elhelyezése
az épületen, a homlokzat síkjától 4 m-nél
nagyobb kiállású vagy 30 m2-t meghaladó vízszintes vetületû elôtetô felszerelése,
az 50 m2-nél nagyobb térfogatú, 1 m-nél
mélyebb kerti medence vagy tó kialakítása, az állandó jellegû kiskerti üvegház, és
figyelem (!): ismét bekerült a csoportba az
50 m2 alapterületnél és 2,5 m-es építménymagasságnál kisebb melléképület létesítése (lásd: fotó), melyet „nem engedélyés nem is bejelentés köteles” idôszakában
sokan olyan szívesen építettek.
Ezek után, hogy az építési kedv azért megmaradjon, lássuk az engedély és bejelentés nélkül végezhetô leggyakoribb építési tevékenységek sorát (az alábbiak nem
vonatkoznak a mûemléki, vagy helyi védettségû épületekre, területekre): kerítésépítés, utólagos hôszigetelés, homlokzati nyílászáró cseréje ugyanolyan méretûre, meglévô épületben nem teherhordó válaszfal építése, napkollektor, áru- és
pénzautomata, kerti építmény (pl.: lábon
álló kerti tetô, lugas, tûzrakó hely, játszóeszköz) elhelyezése, játszótér, sportpálya
és park létesítése. Meg kell azonban jegyezni, hogy ezek is csak szabályos elhelyezéssel és szakszerû mûszaki megoldással létesíthetôk, ellenkezô esetben az építési hatóság elrendeli a szabálytalanság
megszüntetését.
A speciális helyzetû, vagyis mûemlék, mûemléki területen álló, helyi védettségû vagy
Natura 2000 területen (pl.: a Ság hegyen)
található épületekrôl általánosságban elmondható, hogy az alapesetnél egy lépcsôvel szigorúbb eljárás alá tartoznak.
Végezetül néhány szó a bontási tevékenység szabályozásáról. Régi, hagyományos típusú bontási engedélyt október elsejétôl kizárólag 500 m2-nél nagyobb tér-

fogatú, 6 m feletti építménymagasságú
építményekre vagy mérethatár nélkül
zártsorú és ikres beépítésû épületekre
kell kérni. A családi házak bontása ezentúl „a tevékenység egyidejû megkezdése
mellett bejelentés-köteles” kategóriába tartozik, és egyszerûsített dokumentáció elkészíttetésével jár.
A felsorolás bizonyára többekben okozott
hiányérzetet, hiszen hosszan kellene folytatni ahhoz, hogy minden egyedi eset, tervezett építkezés besorolható legyen, de ennek az írásnak – terjedelmi okokból – ez
nem is lehet célja. A celldömölki I. fokú építési hatóság feladata a város és a városkörnyék leendô építtetôinek pontos tájékoztatása, az elôzetes – akár csak szóban
vagy telefonon történô – egyeztetésre
pedig az esetleges szabálytalanságokból
adódó késôbbi szankciók kiküszöbölése érdekében különösen nagy szükség van.
Azon kedves olvasóknak, akik a fentinél
részletesebben is szeretnének elmélyülni
az építési engedélyezés változásainak rejtelmeiben, figyelmükbe ajánlom – ezen írás
alapjául szolgáló – az építésügyi hatósági
eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenôrzésrôl szóló 193/2009. (IX. 15.) Kormányrendeletet, továbbá az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mûszaki dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007. (XII. 13.)
ÖTM rendeletet, melyek a www. magyarorszag.hu honlapon ingyenesen elérhetôk.
»CSÁSZÁR RÉKA

ANYAKÖNYVI HÍREK
CELLDÖMÖLK Születés: Szakos Zsolt
Gábor és Pipics Judit fia: Konrád, Mészáros Tibor és Szerdahelyi Tamara
fia: Kornél Tibor. Halálozás: Bencsik
Julianna Margit, Czigány Gyuláné sz.
Nagy Emôke Mária, Tarczi Kálmán,
Kiss Lajos, Treiber Istvánné sz. Lendvai Karolin, Császár Ferencné sz.
Szenes Irma.
BORGÁTA Halálozás: Sebestyén Aranka.
KEMENESSZENTMÁRTON Születés: Füzfa
László és Árvai Livi leánya: Kincsô,
Finna István és Varga Beatrix fia:
Zsombor.
NAGYSIMONYI Születés: Árvai Gábor és
Tóth-Toki Rozália fia Bálint.
CSÖNGE Születés: Varga Attila és Kôszegi Szilvia fia: Bence.
PÁPOC Halálozás: Lukács Imréné sz.
Kozma Magdolna, Lukács Lászlóné sz.
Boros Ágnes Etelka.

UK_22

09/11/17

9:52 AM

Page 11

Új Kemenesalja » 2009. 11. 20.

Megkérdeztük
» válaszoltak

» OLVASÓI OLDAL

Elégedett-e a város fejlôdésével?

»kérdez: reiner anita

»fotó: katona bernadett

Horváth
Béla

Alsósági lakosként én jobban örülnék, ha kicsit már a
városrész is fejlôdne. Létfontosságú dolgokban szenvedünk hiányt. Nincs például
postánk, gyógyszertárunk, pedig ezekre nagy szükség lenne egy kis faluban is. Bolt is
csak egy van, az is drága, és
nincs választék. Mindenért
be kell jönni Cellbe, a buszközlekedés viszont nem jó, és
menetrendje nem igazodik a
vonatokhoz. Szép és jó, hogy
gyarapodik a város, az viszont negatívum, hogy munkahelyteremtés szempontjából egyáltalán nincs fejlôdés.

Takács
Sándor

Merseváton lakom, de Celldömölkön járva mindig azt tapasztalom, hogy látványos
fejlôdésnek lehetünk tanúi.
Gyakran jövök, és örömmel látom a jó irányba mutató változásokat. Úgy gondolom,
hogy a parkolóhelyek számának növelésében, és a közlekedési körülmények javításában lehetne még elôrelépni,
de a városközpont szép, és a
szökôkútnak is örültem, hiszen
ilyen eddig nem volt Cellben.
Jó, hogy most lett egy, a nagyvárosokban megszokott új szupermarket is, de nem tudom,
vásárlóerô lesz-e hozzá.

» Egészségügyi SZOLGÁLAT

Dééné
Janics Zita

Maximálisan elégedett vagyok
a város utóbbi években tapasztalt fejlôdésével. Több mint
harminc éve élek itt, sok jó értelemben vett változásnak voltam tanúja. Számos olyan beruházás volt és van, amelynek
celldömölki lakosokként örülhetünk. Jó, hogy a városháza is
végre helyre kerül és épül,
meg folyamatosan szépül a
központ is. Remélem, hogy a
mûvelôdési központ környéke
is megújul majd a városmag
rehabilitációnak köszönhetôen.
Amiben még lehetne fejleszteni, az véleményem szerint a
közbiztonság.

2009. DECEMBER

01. kedd
02. szerda
03. csütörtök
04. péntek
05. szombat
06. vasárnap
07. hétfô
08. kedd
09. szerda
10. csütörtök
11. péntek
12. szombat
13. vasárnap
14. hétfô
15. kedd
16. szerda
17. csütörtök
18. péntek
19. szombat 16 órától
20. vasárnap
21. hétfô
22. kedd
23. szerda
24. csütörtök 8 órától
25. péntek
26. szombat
27. vasárnap
28. hétfô
29. kedd
30. szerda
31. csütörtök

Celli Szent Márton
Kiscelli
Csontváry

Pajor Erika
Horváth Katalin
Kovács Zoltánné
Horváth Katalin
Kovács Zoltánné
Vida Leventéné
Horváth Katalin
Pajor Erika
Kovács Zoltánné
Vida Leventéné
Horváth Katalin
Kovács Zoltánné
Pajor Erika
Vida Leventéné
Kovács Zoltánné
Horváth Katalin
Pajor Erika
Vida Leventéné
Kovács Zoltánné
Horváth Katalin
Vida Leventéné
Pajor Erika
Kovács Zoltánné
Horváth Katalin
Pajor Erika
Vida Leventén
Kovács Zoltánné
Horváth Katalin
Vida Leventéné
Pajor Erika
Horváth Katalin

Nyugdíjasként teljes mértékben elégedett vagyok ezzel a
kisvárossal, és mindig örömmel tölt el, ha csak kis fejlôdést is tapasztalok bármilyen
téren. Ötvenkét éve celldömölki vagyok, így minden
fontos változást, gyarapodást
figyelemmel tudtam kísérni.
Mindig is szerettem a város
nyugodt, kisvárosi jellegét,
és úgy érzem, ma is mindent
megtalálok itt, amire szükségem van, nem hiányolok
semmit. Mindezek mellett
szépnek is találom a várost,
és örülök, hogy központja is
alakul, egyre szebbé válik.

» Ügyeletes gyógyszertárak

2009. DECEMBER KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET

Dr. Kovács Zoltán
Dr. Kovács Zoltán
Dr. Kovács Zoltán
Dr. Kiss Imre
Dr. Márton Katalin
Dr. Kovács Zoltán
Dr. Szente Tamás
Dr. Mesterházy Zsuzsanna
Dr. Nagy Ildikó
Dr. Nagy János
Dr. Várnai József
Dr. Várnai József
Dr. Várnai József
Dr. Kovács Zoltán
Dr. Kassas M. Khaled
Dr. Nagy János
Dr. Kiss Imre
Dr. Nagy Ildikó
Dr. Kovács Zoltán
Dr. Kovács Zoltán
Dr. Kovács Zoltán
Dr. Kovács Zoltán
Dr. Kassas M. Khaled
Dr. Schrott Olga
Dr. Kovács Zoltán
Dr. Kovács Zoltán
Dr. Kovács Zoltán
Dr. Kovács Zoltán
Dr. Schrott Olga
Dr. Kovács Zoltán
Dr. Kovács Zoltán

Takács
Lajosné

DÁTUM

2009.
2009.
2009.
2009.
2009.
2009.
2009.
2009.
2009.
2009.
2009.
2009.
2009.
2009.
2009.
2009.
2009.
2009.
2009.
2009.
2009.
2009.
2009.
2009.
2009.
2009.
2009.
2009.
2009.
2009.
2009.
2010.

december
december
december
december
december
december
december
december
december
december
december
december
december
december
december
december
december
december
december
december
december
december
december
december
december
december
december
december
december
december
december
január 1.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Sági u. 3.
Kossuth L. u. 12.
Széchenyi u. 5.

Tel.: 95/420-333
Tel.: 95/420-169
Tel.: 95/420-018

GYÓGYSZERTÁR NEVE

ÜGYELETI IDÔ

Csontváry
Csontváry
Csontváry
Csontváry
Csontváry
Csontváry
Celli Szent Márton
Kiscelli
Celli Szent Márton
Kiscelli
Celli Szent Márton
Celli Szent Márton
Celli Szent Márton
Kiscelli
Celli Szent Márton
Kiscelli
Celli Szent Márton
Kiscelli
Kiscelli
Kiscelli
Csontváry
Csontváry
Csontváry
Csontváry
Csontváry
Csontváry
Csontváry
Celli Szent Márton
Kiscelli
Celli Szent Márton
Kiscelli
Celli Szent Márton

17.00–7.00
17.00–7.00
17.00–7.00
17.00–7.00
12.00–8.00
8.00–7.00
17.00–7.00
17.00–7.00
17.00–7.00
17.00–7.00
17.00–7.00
12.00–8.00
8.00–7.00
17.00–7.00
17.00–7.00
17.00–7.00
17.00–7.00
17.00–7.00
17.00–8.00
8.00–7.00
17.00–7.00
17.00–7.00
17.00–7.00
7.30–7.00
7.30–7.00
7.30–7.00
7.30–7.00
17.00–7.00
17.00–7.00
17.00–7.00
17.00–8.00
8.00–7.00
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Már biztosan a Szuperliga felsôházában
Celldömölki VSE-Mávépcell–Wewalka-NTK Kema
Puconci 6:3.
Celldömölk, Szuperliga asztalitenisz-mérkôzés, vezette: Szabó, Nagy.
Páros: Lindner, Fazekas-Skraban, Roposa 3:0
(8, 8, 11). Megismételve idegenbeli játékát,
ezúttal is magabiztosan nyert a celli kettôs
(1:0). Egyéni, 1. kör: Pagonyi-Horvat 1:3 (8, 5, -8, -9). A szlovének elsô számú játékosa
nem adott esélyt Pagonyinak (1:1). LindnerSkraban 3:0 (8, 9, 8). A 3:0 simának tûnik,
a meccs azonban nem volt ennyire könnyû
(2:1). Fazekas-Roposa 3:0 (6, 4, 8). Fazekas
Péter tanári módon hozta a kötelezôt (3:1).
2. kör: Lindner-Horvat 3:2 (5, -8, 7, -8, 6). Színvonalas, látványos csatában a koncentráltabb
játékos nyert (4:1). Pagonyi-Roposa 2:3 (3,
-6, -9, 8, -9). Pagonyinak ezúttal sem sikerült nyerni (4:2). Fazekas-Skraban 3:0 (5, 7,
6). Fazekas ezúttal sem izzadt meg túlságosan a sikerért (5:2). 3. kör: Lindner-Roposa 1:3
(12, -8, -8, -8). Kissé meglepô vereség volt
ez, idegenben simán verte Roposát Lindner
(5:3). Fazekas-Horvat 3:1 (6, 10, -3, 6). Fazekast ezen az estén senki sem tudta
megállítani (6:3).
Gyôzött: Fazekas 3, Lindner 2, a LindnerFazekas páros, illetve Roposa 2, Horvat.
Az idegenbeli elsô meccset követôen (6:1),
joggal remélhettük, hogy hazai környezetben
is simán nyer a Celldömölk. Az értékes siker
nem maradt el, viszont a gépezet nem mûködött annyira olajozottan, mint Szlovéniá-

ban. Lindner kissé fáradt, Pagonyi pedig szétszórt volt, egyedül Fazekas Péter nem talált
legyôzôre. A Szuperliga „B” csoportjában eldôlt, hogy az El Nino Praha I. mellett, a CVSEMávépcell-Wewalka is biztos továbbjutó, jelenleg csoport másodikként. Az utolsó összecsapást december 1-jén, Prágában rendezik,
ahol – 6-4-nél nagyobb arányú – gyôzelme
esetén csoportgyôztes lehet a Celldömölk.
Celldömölki VSE-Mávépcell Wewalka- Jászkun Volán 7:0.
Celldömölk, extraliga asztalitenisz-mérkôzés,
vezette: Rosta, Segyevi.
Páros: Lindner, Fazekas-Csölle, Lukács 3:0 (7,
7, 4). A vendégek párosa nem tudta megnehezíteni Lindnerék dolgát (1:0). Egyéni, 1.
kör: Fazekas-Nagy 3:0 (6, 9, 3). Fazekas tudásának megfelelôen játszott, és könnyedén
nyert a lelkesen küzdô Nagy ellen (2:0).
Lindner- Csölle 3:0 (8, 5, 8). A hazai játékos
mesteri megoldásokkal lépte le ellenfelét
(3:0). Pagonyi- Lukács 3:1 (-8, 10, 10, 8).
Pagonyi az elsô szettben nem találta magát,
a folytatásban viszont három szettet is a sírból hozott vissza. Izgalmas csata volt (4:0).
2. kör: Fazekas-Csölle 3:1 (-5, 8, 5, 3). Bár az
elsô játszmában ránk ijesztett Fazekas, a vége így is sima lett (5:0). Pagonyi- Nagy 3:0
(10, 3, 7). Ez az összecsapás is kissé döcögôsen indult Pagonyi számára, de végül
összeszedte magát a celli játékos (6:0).
Lindner-Lukács 3:1 (-7, 5, 6, 3). Lindner az el-

Mercz Gáborra emlékeztek
Immár negyedik alkalommal került megrendezésre, november 7–8-án, Celldömölkön a Mercz Gábor emléktorna. A tragikus
körülmények között elhunyt élsportoló
emlékére életre hívott I. osztályú ranglistaversenynek az Alsósági Sportcsarnok
adott otthont. Az elsô játéknapon a felnôttek mezônye lépett asztalhoz, a második
nap az ifjúsági versenyzôké volt. Városunk
extraligás játékosai közül hiányzott Lindner
Ádám, akinek második gyermeke született
a verseny elôtti napon. A celli játékosoknak az idei éven nem sok babér termett,
hisz párosban Pagonyi, a volt SZAK-os, Németh Jánossal az oldalán, a legjobb 8 között kiesett, miután vereséget szenvedtek
a Jakab-Molnár kettôstôl. Egyéniben Fazekas a fôtábla küzdelmeiben vérzett el, ôt
Nagy Krisztián búcsúztatta.
Annak ellenére, hogy celli éremnek nem örülhettünk, remekül szórakozhattak a rendezvényre kilátogatók. A hazai asztalitenisz
szinte minden nagyágyúja eljött városunkban,
és izgalmas, nagy csatákat vívtak egymással.
12

sô szettben kissé szórakozott volt, mégis
könnyed gyôzelmet aratott (7:0).
Gyôzött: Lindner 2, Fazekas 2, Pagonyi 2, és
a Lindner-Fazekas páros.
A bajnoki tabellán elfoglalt helyezéseknek
megfelelô végeredmény született. A Celldömölk végig kézben tartotta a mérkôzést, a
szolnokiaknak csak felvillanásaik voltak.
Alig egy órányi játékkal nyert a CVSE, és továbbra is listavezetô az extraligában.
Bajnoki mérkôzések
NB II.
CVSE-MÁVÉPCELL-WEWALKA II. – Komlói SK 3:15
Ölbei Péter 3.
A jó erôkbôl álló vendégekkel szemben csak
Ölbei tudta felvenni a versenyt.
NB III.
CVSE-MÁVÉPCELL-WEWALKA III. – Vonyarcvashegy
SE 14:4
Fehér László 4, Tamás László 4, Balázs Gyula 3,Gyömörei Pál 1, Fehér-Gyömörei, TamásBalázs párosok.
A várakozásnak megfelelôen sima celli gyôzelem született.
NB III.
CVSE-MÁVÉPCELL-WEWALKA IV.-Sopron Turris SE II.
8:10
Szabó Ferenc 3, Máthé Gyula 2, Teket Attila 1, Talián Csaba 1, Szabó-Máthé páros.
Nagy csatában a jobban öszpontosító vendégek kerültek ki gyôztesen.
«CSUKA

Vereség Hévízen

Végeredmény:
Férfi egyéni: 1. Jakab János, 2. Nagy Krisztián 3. Muskó Péter és Molnár Csaba.
Férfi páros: 1. Pázsy/Nagy, 2. Jakab/Molnár, 3. Zombori/Kosiba és Molnár/Széll.
Ifi egyéni: 1. Palatinus Martin, 2. Lukács Richárd, 3. Perei Gergely és Zakar Kristóf.
Ifi páros: 1. Lukács Richárd/Szarka Tibor, 2.
Perei Gergely/Palatinus Martin, 3. Zakar
Kristóf/Kiss Dániel és Ferencz Viktor/Varga Csaba.

Hévíz-Celldömölki VSE-Mávépcell 31:27 (10:15).
NB II-es nôi kézilabda mérkôzés, Hévíz, 100
nézô, vezette: Antal, Antalné.
Celldömölk: Mendel – Kazári 1, Szomorkovits
L. 8, Szomorkovits A. 3, Fûzfa, Szilvágyi 4,
Farkas 2. Csere: Németh 9, Tóth, Balogh.
Edzô: Salamonné Csótár Adrienn.
Tizenöt percig felváltva estek a gólok a
mérkôzésen. Ezután kezdett a celli csapat
fölénybe kerülni, és megszerzett elônyét
a félidôre ötgólosra növelte. A második játékrészt ott folytatta a CVSE, ahol az elsôt
abbahagyta, és egyre inkább elhúzott a házigazdáktól. Tíz perccel a vége elôtt már hét
góllal is vezetett Salamonné Csótár Adrienn
csapata, ám a vége hidegzuhany volt
számunkra. A hajrában ugyanis semmi nem
ment be. A ziccereken kívül büntetôk is kimaradtak, a hazaiak viszont futószalagon
gyártották a gólokat, aminek a vége egy
fájó celli vereség lett.
Ifi: 31:28 (12:13). – Ld.: Németh 10,
Dobány 5.

»CSUKA

»CSUKA
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Egyszer fent, aztán újra lent
Celldömölki VSE – Lombard Pápa Termál FC 3:0 (1:0)
Celldömölk, 150 nézô NB III-as labdarúgómérkôzés Bakony-csoport, 11. forduló 2009.
november 07.
Vezette: Bálintfi István (Vadász Csaba, Németh
László).
Celldömölk: Tóth J. – Ambrus, BORSOS, Gyôrvári, Györkös – Szilágyi, CSÁKVÁRI (Gaál 72.
p.), Babics, SÜLE (Kovács K. 67. p.), SEBESTYÉN
– Kocsis (Németh J. 56. p.). Edzô: Csákvári Zsolt.
Pápa: Kovács V. – Sipos, Fazekas, Császár, Kiss
– Meggyes, Kocsis, Németh, GAHWAGI – Magyar, Megyesi. Edzô: Nagy Mihály.
Góllövô: Györkös (36. p.), Csákvári (49. p.) és
Németh J. (63. p.).
Badacsonytomaji SE – Celldömölki VSE 5-1 (2-0)
Badacsonytomaj, NB III-as labdarúgó-mérkôzés Bakony-csoport 12. forduló 2009. november 14.
Vezette: Edelmayer Attila (Bede Tamás Dr.,
Horváth Zoltán).
Badacsonytomaj: Simon (Szombathelyi 82. p.)
– Szôcze (Horváth Á. 85. p.), Kiss G., Pandúr,
Bognár – Kiss Z. (Csala 82. p.), Kiss M.,
Fonnyadt, Hujber – Bódai, Tóbiás. Edzô:
Damina László.
Celldömölk: Tóth J. – Ambrus, Borsos, Gyôrvári, Györkös – Szilágyi, Csákvári (Gaál 69. p.),
Babics, Süle (Kovács K. 54. p.), Sebestyén (Né-

meth J. 23. p.), – Kocsis. Edzô: Csákvári Zsolt.
Góllövôk: Kiss M. (12. és 56. p.), Pandúr (30.
p.), Kiss G. (71. p.) és Horváth Á. (88. p.), illetve Németh J. (90. p.).
Úgy szerettem volna a soros két meccsrôl egy
pozitív hangulatú cikket írni, de amíg a Pápa
elleni meccsrôl csak dicsérôleg tudok szólni,
addig a badacsonytomaji meccsrôl csak korholóan. Amíg a Pápa ellen nem volt gyenge
pontja a csapatnak, addig az internetes források szerint a badacsonytomaji meccsen nem
volt erôs pontja a csapatnak. Bizonyítódik,
hogy a játéktudás mellett fontos elem a mentális motiváció, hisz a Pápa ellen nem kevesebb, mint nyolc olyan celli játékos (Györkös,
Süle, Ambrus, Babics, Csákvári, Szilágyi, Sebestyén, Gaál) szerepelt a csapatban, aki valamikor Pápán kereste a boldogulását, vagy
a PELC-ben, vagy az Elekthermax-ban. Györkös
kezdte a gólgyártást, a pápai térfél közepérôl ívelt fel egy szabadrúgást, és mivel senki nem ért hozzá – a kapus sem – a labda a
kapuban kötött ki. A folytatásban Csákvári mutatta be, hogy nem hiába kap játéklehetôséget hétrôl hétre, majd Németh lôtte ki a
hosszú sarkot nem erôsen, inkább okosan.
Megérdemelte ezt az egyértelmû sikerérzést
nézô, edzô, szakosztályvezetô, hisz a pápai
csapat nem rossz, eddig, amikor nem szerez-

Harmadosztályú foci
Véget ért az ôszi szezon a megyei III. osztály sárvári csoportjában. A két érintett városi csapat,
az Alsóság és az Izsákfa tulajdonképpen a lehetôségeiknek megfelelôen szerepelt, talán
egy-két meccs volt olyan, ami elrontotta a szebb
helyezést. A tabellán az elôkelôbb helyet az
Izsákfa foglalja el az ötödik hellyel. Nagyon jól
kezdték a szezont, öt gyôzelemmel, utána viszont a következô hat meccsen csak hét pontot szereztek. Ez a dobogójába került a csapatnak, legalábbis ôsszel. A bajnokság góllövô listájának dobogóján viszont két izsákfai is szerepel, Nyôgéri Norbert 16 találattal elsô, Simon
Péter 12 góllal a harmadik. Az alsósági csapat
a tizedik helyen telel, a tavasz dönti el, hogy
a kettészakadt tabella elejéhez, vagy netalán
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CELLDÖMÖLK VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
megjelenik kéthetente

(DOTTO)

MEGYEI III. OSZTÁLY SÁRVÁRI CSOPORTJA
SIMASÁG SE.
SÁRVÁRI KINIZSI SE.
HOSSZÚPERESZTEG
OSTFFYASSZONYFA
IZSÁKFA SE.
SZERGÉNY SE.
IKERVÁR
MESTERI FC.
KÁLDI SE.
ALSÓSÁGI SE.
NEMESKOCS FC.
BOBA SE.

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

10
9
8
7
7
3
3
3
3
2
2
1

0
1
1
1
1
3
1
1
1
4
1
1

1
1
2
3
3
5
7
7
7
5
8
9

45
43
18
40
39
30
25
12
23
22
21
8

13
15
9
19
26
32
37
25
41
37
42
30

(DOTTO)

» APRÓHIRDETÉS

a végéhez fognak a záráskor majd tartozni. Az ô
csapatuk legjobb góllövôje Horváth Arnold
nyolc góllal, a nyolcadik a gólvadászok között.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

tek pontot, vagy egy esetleg kétgólos vereséget szenvedtek csupán. Emiatt még inkább
meglepô, hogy egy héttel késôbb, ilyen
egyértelmû vereséget szenvedett a csapat
Tomajon. Ott, ahol idén márciusban botrányos
körülmények között egy góllal kapott ki a csapat nyolc emberrel befejezve a meccset, jobban mondva, mire a lefújást követôen a
zuhanyzóba értek, három játékost kiállítottak
a csapatból. Lehet, hogy az a mentális motiváció most inkább a Balaton-partiakat erôsítette, hiszen a zuhanyhíradó szerint nagy a baj
Badacsonytomajon a fôszponzor távozása
miatt. Ez vagy nem igaz, vagy a csapat felszívta magát (köztük két volt celli játékos,
Fonnyadt és Tóbiás), és megpróbálták bebizonyítani, hogy van helye az NB III-as labdarúgásnak a Balaton északi partján (ha rosszmájú szeretnék lenni, a Hévíz is ezt bizonyítja, hisz a tavalyi bajnok jelenleg az utolsó elôtti helyen van az NB II-ben). A szó-szaporítás
helyett elég, ha ide idézem Csákvári Zsolt
meccs utáni nyilatkozatát: küzdeni tudás és
akarat nélkül nem megy. Sommás összefoglalója a meccsnek, november 21-én viszont
új meccs, új lehetôség a Répcelak ellen. Egy
esetleges siker nyugodttá tehetné a telet,
hogy tavasszal megindulhasson a nagy pontgyûjtô hadjárat. Szurkoljunk együtt!

32
28
9
21
13
-2
-12
-13
-18
-15
-21
-22

30
28
25
22
22
12
10
10
10
10
7
4

Opel Corsa 1.6 GSI 1989-es, 2010 júliusig érvényes mûszakival, megkímélt állapotban eladó. Érdeklôdni:
06-70/334-0961-es telefonszámon.
7 és 4 fiókos fagyasztók, 150 literes
hûtôszekrény eladók. Ár megegyezés
szerint. Ugyanitt 3-2-1-es ággyá alakítható, újszerû, fabetétes plüss ülôgarnitúra bolti ár harmadáért (100.000 Ft)
eladó. Érd.: 0670/771-3754.
Celldömölk központjában, két szobás, erkélyes, lakás azonnali költözéssel eladó. Irányár: 5.8 millió Ft. Tel.:
06/70/238-3701.

felelôs kiadó: Bakó István • felelôs szerkesztô: Györéné Losoncz Andrea • szerkesztôség: Csuka László,

Dummel Ottó, Farkas Gábor, Káldos Gyula, Reiner Anita, Rozmán László, Takács Mária, Horváth Lajos
(örökös tag) • hirdetésszervezô: Nagy Antal (06 70/338-9880) • szerkesztôség: 9500 Celldömölk,
Szentháromság tér 1. Telefon: 95/525-810 • E-mail: ujkemenesalja@ freemail.hu; ujkemenesalja@gmail.com
• lapterv: Horváth Attila • nyomda: Antók Nyomda Celldömölk • ISSN 0865-1175 • Lapzárta: minden
páratlan hét péntek • Elôfizetés vidékre: egy évre 1.440 Ft, félévre 780 Ft, egy hónapra 170 Ft.
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Naturana
Barones
Garda

CELLDÖMÖLK, DR. GÉFIN TÉR 6.

(a WINK Cipôboltunktól 50 m-re, a Vasas mellett)

Kényelem és biztonság télen is!
Jöjjön el hozzánk és próbálja ki az új Fiestát!
FordFiesta már
2.590.000 Ft-tól*

Most autója éves szerviz díjából
25.000 Ft kedvezményt adunk
azon ügyfelünknek,
aki új Ford vásárlót hoz hozzánk**.

Strauss Autószalon
Szombathely, Zanati u. 58.
Tel.: 94/512-860 • www.strauss.hu
* Érvényes 2009. 10. 01 – 2009. 12. 31 – ig kötött vevôszerzôdésre. A kép illusztráció.
Vegyes átlagfogyasztás: 5,5 – 5,7 l/100 km; CO2-kibocsátás: 127 – 133 g/km
** Érvényes 2009. 10. 16 – 2009. 12. 31.
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TAnkönyv PApír JAték
és H O B B Y üzlet

9500 Celldömölk, Sági u. 6–8.
nyitva: 8,00–12,00 és 13,00–17,00,
szombat: 8,00–12,00
www.demegil.hu

Kreatív vagy, van ötleted, gyere készíts velünk!
Segítünk, adunk ötletet és alapanyagot.

Kínálatunk:
Kreatív és hobby termékek legszélesebb
választéka, köztük: dekorációs anyagok,
hungarocell formák, figurák, karikák,
festékek, faárúk, gyöngyök, flitterek,
képkeretek, szalvéták, gyertya alapanyagok
szárazvirágok, koszorúalapok,
papírok... stb csak nálunk.

ARANYHAL AUTÓKERESKEDÉS
• Autók adásvétele • Autóvásárlás készpénzre (1998-as évjárattól)
• Állapotfelmérés • Ingyenes hitelügyintézés, hozott autóra is
• Mozgáskorlátozott utalvány beszámítása • Bizományos értékesítés
tárolási díj nélkül! • Autóink igény szerint 1 éves MAPFRE garanciával!

HASZNÁLT AUTÓINK 1 ÉVES GARANCIÁVAL!
VASÁRNAP IS NYITVA!
Év végi biztosító-váltás – a legkedvezôbb kötelezô
biztosítást megkeressük és megkötjük Önnek!

AUTÓINKAT MEGTALÁLJA A www.hasznaltauto.hu OLDALON ARANYHAL
AUTÓKERESKEDÉS CÍMSZÓ ALATT KÉPEKKEL NAPONTA FRISSÍTVE!
Típus

KÍNÁLATUNKBÓL:
Ár Évjárat Extrák

Vásárlói vélemények alapján, a legszélesebb választékkal rendelkezük,
gyermek-és mesekönyvekbôl, foglalkoztatókból,
tudományos- és ismeretterjesztô könyvekbôl, gyakorlókból,
nyelvkönyvekbôl, ajándékozásra alkalmas könyvekbôl.
Megtalálhatók továbbá, képességfejlesztô- és logikai játékok,
kirakók, társas-és egyéb játékok, kártyák, diszcsomagolók, tasakok,
naptárak, irodai kisegítôk, papíráruk, tollak, nyomtatványok,
füzetek irattartók, ragasztók, ...stb kedvezô árakon.

FIAT BRAVA 100 16V SX

MITSUBISHI CARISMA 1,8 GDI LX Cool 699.000 Ft

1998/4

Jövô évtôl keresse webáruházunkat!

SEAT LEON 1.6 16V Signo

1.549.000 Ft

2001/7

SUZUKI ALTO 1.1 GLX PS

650.000 Ft

2003.11

DOBÓKOCKA AKCIÓ DECEMBERBEN
ISMÉT FOLYTATÓDIK!! (részletek az üzletben)
MINDEZ A KÖRFORGALOMTÓL 2 PERCRE
ÉS 270 MÉTERRE!

FORD FOCUS 1.4 16V

HONDA CIVIC 1.4i S Family

650.000 Ft

1999

1.499.999 Ft

2003/12

729.000 Ft

1997

Km

el. ablak, centrálzár, ködlámpa,
80.000 km
rádiós magnó, szervizkönyv, szervokormány
el. ablak, centrálzár,
69.100 km
dönthetô utasülések, elsô tulajdonostól,
fûthetô tükör, garanciális, garázsban tartott,
immobiliser, keveset futott,
nem dohányzó, rendszeresen karbantartott
el. ablak, CD-s autórádió,
101.000 km
centrálzár, immobiliser, könnyûfém
felni, plüss kárpit, riasztó
ABS, CD-tár,
175.000 km
CD-s autórádió, el. ablak, el. tükör, klíma
ABS, fed. komputer,
96.000 km
aut. klíma, immobiliser
el. ablak, CD-s autór., centrálzár
88.000 km

CELLDÖMÖLK, PÁPAI ÚT 2.

Tel.: 20/559-8294; 70/636-4222 • Tel./fax:95/424-508
Nyitva: H–P 9.00–17.00, Szo-V: 8.00–12.00

